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 ۲۹ .................................................................................................................................... یمشخصات فن ۱۰
 

 

 کننده کنترل و شگرینما زاتیتجھ- ۱

 
 

 
 : شرح صفحه کنترل 1شکل 

 
1. LED in است، روشن  ییقدرت القا بی: در صورت داشتن ضر. 
2. LED cap  :است روشن ، یخازن قدرت بیضر داشتن صورت در. 
3.  LED cosF  :نشان داده  شگرینما يبر رو توان بیضر يلحظه ا ایمقدار متوسط  کهیهنگام

 .باشد یم روشنشود ، 
4. LED amp/volt نشان  شگرینما يبر رو اندازه گیري شده انیمقدار ولتاژ/جر کهی: هنگام

 باشد. یداده شود، روشن م

5. LED alarm باشد. ی: در صورت فعال بودن هشدار، روشن م 

6. LED STAGES دهدیخروج هر پله خازن را نشان م اینشانگر ورود  نی: ا. 
 رگوالتور یکنترل يها دیکل .7
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 : نحوه ارتباط ترمینال هاي دستگاه2شکل
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 یکل شرح-۲ ۲
 شبکه در ویراکت توان کنترل يبرا ،PCF٨/PCF٦  توان بیرگوالتور اصالح ضر يکننده ها میتنظ
 امکان بیترت به PCF٨ و  PCF٦.اند شده یطراح هرتز 60 و 50 ، متوسط فشار و فیضع فشار يها

 .کنندیم فراهم پله 8 و 6 يبرا را يساز جبران
پله آخر آنها  یهشدار ندارند،اما خروج یبصورت مستقل خروج PFC٨و   PFC٦  يهارکنترل

عملکرد پله خازنی تواند ولی این خروجی نمی شود يزیهشدار برنامه ر به عنوان خروجی تواندیم
 داشته باشد.

 
 

 :کنندیم يریاندازه گ زیرا ن لیجدول ذ ي، پارامترها PFC٨و    PFC٦ کنترلر
 

 مقدار حداکثر نمایش پارامتر
  • ضریب توان لحظه اي/ضریب توان متوسط(القایی،خازنی)

 • • ولتاژ
 • • شده يریگ اندازه فاز انیجر

 • • فاز سه يظاهر توان
 • • فاز سه ویاکت توان
 • • فاز سه ویراکت توان
 • • مجاز ویراکت توان

 • • درصد حسب بر) 1...19(انیجر فرد يها کیهارمون
 • • THDI  انیجر یاعوجاج يها کیهارمون کل

 • • درصد حسب بر) 1...19(ولتاژ فرد يها کیهارمون
 • • THDUولتاژ  یاعوجاج يها کیهارمون کل

  • اتصاالت هر مرحله  تعداد
  • مرحله هر در هرپله عملکرد زمان
  • دما

 .است شده داده شینما و يریکه اندازه گ یی:پارامترها1جدول
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 شوند. یم دیتول ریبا تنوع ز PFC٨/PFC٦قدرت  بیاصالح ضر يکنترلرها            

 یپانل نصب يریگ اندازه و هیتغذ ولتاژ ها پله تعداد رگوالتور انواع
PFC٦ 6 400VAC • 
PFC٨ 8 400VAC • 

 

 شده  يریاندازه گ هی:انواع کنترلرها مطابق با ولتاژمنبع تغذ2جدول

 

 

 :یانداز راه و اتصال دستورالعمل-۳ ۳
 دهیسنج شبکه به توجه با هیتغذ ولتاژ.اند شده يزیر برنامه 3جدول با مطابق فرض شیپ يپارامترها

 زین محصول برچسب يبررو هیتغذ ولتاژ ری.مقادشود یم استفاده زین يریگ اندازه يبرا آن از و شده
 .است شده دیق
 
 

اتصاالت فرض  شی.بصورت پشود گرفته يفاز هر از تواندیم يریگ اندازه مدار انیجر مقدار
.نحوه اتصاالت متصل است L١فاز به انیجر ترانسفورمرو L٣و L٢ يفازها نیولتاژ ب ربرايرگوالتو

 نشان داده شده است. 5و4شکل رگوالتور در 
 

 نصب روند
 

 .دیینما متصل 5 شکل اگرامیاتصاالت را مطابق با د -1
 شگریباشد،نما آمپر یلیم 5کمتر از  انیمقدار جر کهی.درصورتدییرا وصل نما هیولتاژ تغذ -2

 نشان را توان بیضر يا لحظه مقدار شگرینما نصورتیا ریغ.در دهد یم نشان را "...."  عالمت 
 .داد خواهد
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وارد  سیسرو يتا دستگاه به منو دیبه حالت فشرده نگه دار هیثان 5را حداقل  SET یشست -3
 ظاهر خواهد شد. CoSپارامتر  شیصفحه نما يشود،سپس بررو

خواهد ظاهر  شگرینما يبررو مطلوب ᶲ COS، پارامتر  SET یفشردن مجدد شست با -4
 .شود یم انجام) -(▼و(+) ▲ يدهایمورد نظر توسط کل   ᶲ COS  ریمقاد ماتی.تنظشد

 شود. یم رهیذخ CoS ر،مقداSET یشست مجدد فشردن با -5
نسبت  انگریپارامتر ب نیظاهر شود.ا شگرینما يبررو ltrتا پارامتر  دیرا فشرده نگه دار ▲ دیکل -6

 باشد. یم انیدور ترانسفورماتورجر
 فرض مقدار شی.(بصورت پشودیم میآماده تنظ ltrپارامتر مقدار SET  یشست مجدد فشردنبا  -7

 باشد.) یم کیآن 
 .شودیم یمقدارده ltrپارامتر)▼،▲( يدهایکل از استفادهبا  -8
عالمت  شگرمجدداینما يشد و برو خواهد رهیذخ ltrپارامتر  SET یبا فشردن مجدد شست -9

ltr  شود. یظاهرم 

 
 

 دییرا تاآن SETانتخاب و با فشردن ) ▼،▲(کلیدهايرا با فشردن  AUT پارامتر -10
 ید و در ادامه با فشردن شستیرا انتخاب کن ONمقدار ▲ دی.سپس با استفاده از کلدیکن

SET دستگاه به صورت خودکار ولتاژ اندازه گیري شده ، جریان  و .دیینما رهیآن را ذخ
پله هاي جبران سازي متصل را انجام می دهد.تمام پارامترها به صورت خودکار  شناسایی

 Autپارامتر می شوند.زمانی که فرایند تشخیص پایان یافت ،  در حافظه داخلی ذخیره
 کند. یم رییتغ OFFبصورت خودکار به مقدار 

.با فشردن دیشو سیسرو يتا وارد منو دیفشرده نگه دار هیثان 5 يرا برا SET یشست -11
پله اول ( LED١چراغ  ،دیرا فشار ده SET ی.شستدیرا انتخاب کن stpپارامتر  ،▲دیکل
 انینما شگرینما يرو بر اول پله توان مقدارSET  ی.با فشردن مجدد شستخواهد شد روشن)
 مقدار تا داده رییتغ را آن) ▼،▲(يدهایکل توسط،  نباشد حیصح مقدار نیا.اگر شودیم

 شیدر سمت چپ صفحه نما که LED cap ،نشانگریخازن پله حالت.در دهد شینما را حیصح
 SET یفشردن مجدد شست باشد،با حیتوان صح  کهی.در صورتشودیقرار دارد،روشن م

 رفته و  گریپله د به ▲کلید.با فشردن شودیداده م شیصفحه نما يمجددا بررو Stpپارامتر

LEDشد خواهند میتنظ ندیفرا نیا تکرار با ها پله ری.سادخواهدش روشن  ٢. 
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 شود. انیشگرنماینما يتوان بر رو بیتا مقدار ضر دیرا فشار ده SET تیشس تینها در       
 انینما شگرینما يرو بر توان بیضر يا لحظه شوند،مقدار میتنظ یدرست به موارد همهاگر  -12

 .است کار)آماده PFC٨/PFC٦(نظر مورد رگوالتور.اکنون شد خواهد
                                                                             غییرت به ازین کهیصورت.در اند شده یمقدارده کارخانه توسط فرض شیپ بصورت پارامترها ریسا       

  باشد، هاآن
   

 دستگاه عملکرد حیتشر-٤ ٤

 يریگ اندازه) ي(عدد یتالیجید بصورت را یک فاز انیجر و خط بین دوفازولتاژ مقدار ابتدا دستگاه
 یکیهارمون ان،اعوجاجیجر و ولتاژ موثر توان،مقدار بیضر: رینظ ییرپارامترهایمقاد سپس ، کندیم

 از که مجازویراکت توان از استفاده با يساز جبران توان مقدار محاسبه.کندیم قرائت را انیجر و ولتاژ
 يها اندازه،رگالتورپله به توجه.با شودیم شده،انجام میتنظ مناسب توان بیضر به دنیرس يبرا قبل
 کند. یاز مدار خارج م ایبه مدار وارد  را ی مناسبخازن

 
 
 

 یم استفاده مرحله هر توان مقدار به توجه با یچرخش روش کی وصل،از و قطع يبرا رگوالتور
 داشته را یخاموش زمان نیشتریب که يا پله شهیهممناسب،  توان حفظ يبرا که صورت نی.بددینما

 جبران حالت نیتر نهیبه رگوالتور که است شده میتنظ يا گونه به طیشرا.تمام کند یم مدار وارد
 کیهارمون لیتحل رگوالتور نیهمچن.دهد یم انجام پله هر در وصل و قطع مقدار نیکمتر با را يساز
 را انیجر و ولتاژ  THD  بیضر و دهدیم انجام کیهارمون نینوزدهم تا را انیجر و ولتاژ يها

 .کند یم شمارش
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 دستگاه نصب-٥ ٥
 

تا امر موجب شده  نیشده اند که ا یطراح يجعبه فلز کیدر  PFC٨و   PFC٦ يرگوالتورها
را در  آن توانیاست که م يکنترلر به گونه ا یفراهم شود. طراح یقابل قبول EMC لدیحفاظت ش

به  یاز قسمت پشت يبند میپانل تابلو نصب کرد.اتصاالت س يبررو متریلیم 91×91 يفضا کی
 نیدستگاه تام هیشده از ولتاژ منبع تغذ یريگاندازهولتاژ  باشد.مقدار یم نالیسمت جعبه ترم

 حفاظت شود.  ٦A gG وزیف کیتوسط  ستیبایشود که میم
 

                 
 : اتصاالت مدارات اندازه گیري3شکل              

 
 
 
 

 را ها خازن انیجر و بار انیجر که شود گرفته نظر در يا گونه به دیبا انیجر ترانس يریقرارگ محل
   .است شده داده شینما 4 شکل در مدار در يریقرارگ غلط و حیصح.محل کند يریگ اندازه با هم
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 در سیستم PFC: موقعیت کنترلر  4شکل

 

 توان با يها پله که گرفت نظر در دیبا را نکته نی.ااست شده داده شینما 5 شکل در کامل اتصاالت
 :مثال عنوان.به شوند متصل کنارهم در دیبا کسانی
 

 پله ششم پله پنجم پله چهارم پله سوم پله دوم پله اول
KVAr25/6 KVAr25/6 KVAr5/12 - KVAr25 KVAr25 

 

 توان با يها پله نیب که بهتراست اما،  باشد ینم تیاهم حائز ها خازن يریگ قرار بیترت اگرچه
 به 3وصل،پله درحالت تواندیم 2و 1 پله مثال عنوان.به شود گرفته درنظر ها پله ریسا و کسانی

 .ابدی ادامه روش نیهم به و باشد وصل حالت در مجددا 5و4 قطع،پله حالت در فاصله عنوان
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 ولت متناوب 400براي تغذیه استاندارد PFC : اتصاالت کنترلر  5شکل

 

 کنترلر یپارامترھا ماتیتنظ-٦ ٦
 هیتعب يزیربرنامه قابل پارامتر يتعداد ،PFC٨/PFC٦ يمختلف از کنترلرها يهاتوجه به استفاده با

 یمقدارده کارخانه توسط شیپ از رگالتور يپارامترها از یآسان،برخ ياندازراه منظور به.است شده
 .کرد مشاهده لیذ درجدول توانیم را پارامترها نی.ااند شده

درنظر گرفته  انیترانسفورمر جر لیو نسبت تبد ᶲ COSع،یسر ياندازراه جهت ازین مورد يپارامترها
پارامترها  ریسا نیشود.عالوه بر ا میتنظ تواندیم زیترانسفورمر ولتاژ ن لینسبت تبد نیاند. همچنشده

 دارند. میتنظ تیقابل زیبا توجه به درخواست مصرف کننده ن
 سه عدد کی با را دستگاه یدسترس قسمت توانیم ناخواسته يها برنامه از يریشگیپ منظور به

جهت پس از  نینشده است.از ا يگزاررمز فرضشیپ صورت به.دستگاه نمود يرمزگزار یرقم
مشاهده پارامترها وجود  ،امکانيگردد.پس از رمزگذار يگزار، بهتراست دستگاه رمز هیاول ماتیتنظ

 داد. ریها را تغتوان آنیاما نم، دارد 
 

 :دیده انجام بیترت به را ریز ،دستورالعملمربوطه ماتیتنظ کردن یبررس يبرا
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 COSرفته و پارامتر  سیتا دستگاه به حالت سرو دیفشرده نگه دار هیثان5 يرا برا  SETیشست-1

همه پارامترها  ينمود.برا یرا مقداردهتوان آنیم SETظاهر شود.با فشردن مجدد  شگرینما يبررو
 کند.یروش صدق م نیا
 
 .دیینما یمقدارده را موردنظر ،پارامتر)▼،▲( يدهایکل قیاز طر-2
و سمبل پارامتر مجددا بر  شودیم رهیذخ ینظردر حافظه داخلمقدار مورد SETبا فشردن مجدد -3
 انتخاب را پارامترها ریسا توانیم) ▼،▲( يدهایکلشود.با فشردن  یظاهر م شگرینما يرو

 )شود مشاهده لیذ.(جدول کرد
 يدهایکل از يبعد پارامتر انتخاب ،جهتاشته باشدند یمقدارده به ازین موردنظر پارامتراگر -4
 .دیینما استفاده) ▼،▲(
با چندبار ،  کار نیدر ح ای دیعدم فشردن صفحه کل قهیدق کیاز  پس خودکار صورت بهرگوالتور -5

 از منوي سرویس خارج می شود.،  SET کلید فشردن
 بیضر رییتغ به نسبت است،کنترلر فعال دستگاه میتنظ جهت سیکه حالت سرو یهنگام :توجه
 .کرد نخواهد رییتغ زیهشدار ن ی.خروجندارد یالعمل عکس پارامترها ریسا و توان

 
 
 
 
 
 

 
 ماتیتنظ محدوده کارخانه ماتیتنظ شرح پارامتر
COS ᶲ COS القایی با  8/0خازنی تا 8/0 القایی 98/0 مطلوب

 01/0گام هاي 
Itr  نسبت دور ترانسفورمر

 جریان
 با گام هاي یک 999تا  1 1

Utr  نسبت دور ترانسفورمر
 ولتاژ

 با گام هاي یک 300تا  1 1
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Aut  تشخیص خودکار پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

SHt  کاهش رگالسیون در
حالت جبران سازي بیش 

 از حد

ثانیه با گام  999تا  0 60
 هاي یک ثانیه اي

StP  تنظیم دستی پارامترهاي
 جبران سازي

کیلو وار خازنی 999 0
کیلووار القایی با  999تا

 1/0گام هاي 
dIt ثانیه 900تا  5 120 زمان تخلیه 
dip ثانیه 900تا  5 15 زمان تاخیر در  قطع 
rSt تعداد پله هاي رله هشدار-

تحریک شدن خروجی 
هشدار در صورت رسیدن 
به یکی از اولویت هاي 

 مجاز هشدار

 999تا  1 999

FSt  خازن ثابتپله Aut Aut/on/off 
Con  پیکربندي اتصاالت

 دستگاه
درجه در پله  330تا0 90

 درجه 30هاي
orP کیلو وار خازنی 999 0 تنظیمات افت توان راکتیو

 کیلووار القایی 999تا
-CS  تنظیمات ضریب توان

 متوسط
on On/off/Aut 

tAC َ زمان متوسط برايAPFR 60 15دقیقه 60و45و30و 
CSt  ذخیره حداکثر و تعداد

 عملکرد در حافظه
off On/off 

EIC  فعالسازي پله هاي القایی
 براي عدم جبران سازي

off On/off 

uLA رله افت ولتاژ off On/off 
uL ولت 750تا  0 0 مقدار ولتاژ 
tuL  حداقل مدت زمان براي

 فعالسازي زنگ هشدار
 ثانیه 900تا  0 0

ouL  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

uHA هشدار اضافه ولتاژ off On/off 
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uH  مقدار ولتاژ براي فعالسازي
 هشدار

 ولت 750تا  0 0

tuH  حداقل مدت زمان  براي
 فعالسازي زنگ هشدار

 ثانیه 900تا  0 0

ouH  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

ILA هشدار افت جریان off On/off 
IL  جریان براي فعال مقدار

 سازي زنگ هشدار
 آمپر 5تا  0 0

tIL  حداقل مقدار جریان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 900تا  0 0

oIL  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

IHA هشدار اضافه جریان off On/off 
IH  مقدار راه اندازي جریان

براي فعال سازي زنگ 
 هشدار

 آمپر 8تا  0 0

tIH  حداقل مدت زمان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 900تا  0 0

oIH  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

CoA هشدار ضریب توان off On/off 
-co  مقدار ضریب توان براي

 فعال سازي زنگ هشدار
 08/0خازنی تا 08/0 0

 القایی
tCo  حداقل مدت زمان براي

 فعال سازي زنگ هشدار
0 off 

oCo  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

HuA  هشدار در صورت اعوجاج
 هارمونیک ولتاژ

off On/off 

Hdu  مقدارTHDU براي فعال
 سازي زنگ هشدار

 درصد 50تا  0 0

tHu  حداقل مدت زمان برا
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 900تا  0 0
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oHu  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

HIA  هشدار در صورت اعوجاج
 هارمونیک جریان

off On/off 

HdI  مقدارTHDU  براي فعال
 سازي زنگ هشدار

 درصد 300تا  0 0

tHI  حداقل مدت زمان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 900تا  0 0

oHI  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

otA  هشدار در صورت باال بودن
 دماي محیط

off On/off 

tEA  سطح دما براي زنگ
 هشدار

درجه سانتی  80تا  10 55
 گراد

ttE  حداقل مدت زمان براي
 فعال سازي زنگ هشدار

 ثانیه 900تا 0 0

otE  هشدار قطع پله هاي
 جبران سازي

off On/off 

rSA  هشدار براي ورود پله هاي
 بیش از حد

Off On/off 

tEV  اندازه سطح دما براي
 گیري هواکش دستگاه

درجه سانتی 80تا  10 35
 گراد

Id  شماره شناسه دستگاه در
 RS٤٨٥شبکه 

 255تا 0 0

bAu  سرعت ارتباطی براي
 انتقال داده

 38/4kBdتا  0 0

PAr  کنترل ارتباط با بررسی
 برابري

off Off/on/on_o 

Man فعال سازي حالت دستی   
Cod  رمز عبور براي دسترسی

 منو سرویسبه 
 001هر عدد سه رقمی از  000

 999تا 
rES بازگشت به حالت کارخانه -  

 :  منو پیکربندي3جدول 

 امکان پذیر است. )▼،▲(توجه : راه اندازي مجدد با نگه داشتن کلیدهاي             
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 )COS( مطلوب ᶲ COS ماتیتنظ  ٦٫۱
 يبررو COS.پارامتردیشو سیتا وارد حالت سرو دینگه دار هیثان 5 يرا حداقل برا SET یشست

را نشان دهد. توسط  میتا مقدار قابل تنظ دیرا مجددا فشار ده SET یشود.شست یظاهر م شگرینما
  دی.مقدارجددیکن میتنظ یخازن 0,8تا  ییالقا 0,8را در محدوده  دجدی مقدار) ▼،▲( يدهایکل
 
 

مجددا  COS.در ادامه پارامتردیینما رهیدر حافظه ذخ SET  یرا با فشردن مجدد شست ترپارام
 .شود یظاهر م شگرینما يبررو

 

 )ITR( انیجر ترانسفورمر لیتبد نسبت ماتیتنظ  ٦٫۲
را انتخاب  Itrپارامتر) ▼،▲( يدهایبا استفاده ازکل باشد،¬یفعال م سیکه حالت سرو یهنگام

) ▼،▲( يدهایکل قینشان داده شود.از طر میرا فشار داده تا مقدار قابل تنظ SET ی.شستدیینما
و  رهیذخ دیمقدارجد SET یفراهم شده است.با فشردن مجدد شست لینسبت تبد رتغیی امکان

 .شودیظاهر م شگرینما يمجددا بررو Itrپارامتر شود،سپسیداده م شینما
 هیاول ینام انیمثال اگر جر يباشد.برا یم لیپارامتر صرفا نسبت تبد نیکه ا دیداشته باش بخاطر

 شود. میتنظ Itr=10پارامتر ستیبا یباشد،م 5A هیثانو انیو مقدار جر 50Aترانسفورمر

 میباشد.حداکثر مقدار قابل تنظ یم 6Aتا   5mAاز  يورود انیجر يرگی: محدوده اندازههشدار
شود،هشدار  A 3/5از شیب هیثانو انیباشد.اگر جر یم 5A يبرا 5000ترانسفورمر لینسبت تبد يبرا

 دستگاه فعال خواهد شد.

 )AUT( یساز جبران خودکار صیتشخ حالت  ٦٫۳
 قی.از طردهدیرا نشان م OFFشگری، نماSETباشد.پس از فشردن  یم Autمنو  نیدر ا گرید پارامتر

 صیحالت تشخSETداد.با فشردن مجدد  رییتغ ONآن را به  تیتوان وضع می) ▼،▲(
شود و پله  یظاهر م شگرینما يبررو conکند. سمبل یمتصل م يخودکارشروع به خواندن پله ها

ارتباط دستگاه با  صیقطع و وصل خواهد شد.تشخ يا هیثان 20 کلیک سیبار در  6اول خازن
 ریص،مقادیشود.در طول مدت تشخ یمرتبط با هرپله انجام م يتوان خازن پله ها قیمجموعه،از طر

 Kvar 5/0تا  يریاندازه گ ریشود.مقاد ینشان داده م شگرینما يشده در هر پله بر رو يریاندازه گ
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 یبرم oFFبه صورت خودکار به حالت  Aut ص،پارامتریتشخ ندیفرا مامشوند.بعد از ات یگرد م
 گردد.

حالت مقدار  نیباشد که در ا یخودکار نم صیاز موارد دستگاه قادر به انجام تشخ ی:در بعضتوجه
عدم  لیکنند،به دل رییشبکه به سرعت تغ يپارامترها کهیحالت زمان نیشود.ا یداده م شیصفر نما
 فعر ي.برادهدیم شیرا نما Er1رگوالتور شگرینما یمواقع نیدهد.در چن یرخ م حیصح يریاندازه گ

 یبه صورت دست ماتیشده در شبکه تنظ يرگی¬اندازه ریبا توجه به مقاد ستباییمسئله م نیا
 انجام شود.

 
 
 

 )SHT( یاضاف یساز جبران در ونیرگالس کاھش  ٦٫٤
در مواقع اضافه  ونیتابع به منظور کاهش رگالس نیشود.ا ینشان داده م  Shtپارامتر با سمبل نیا

توان  بیمطابق با مقدار ضر يجبران ساز ونیدر نظر گرفته شده است.کاهش رگالس يجبران ساز
 یپارامتر تعداد قطع و وصل کنتاکتور پله ها را به حداقل مقدار خود م نی.اردگییمتوسط صورت م

 يدهایکل قیدهد.از طر شیرا نما میمقدار قابل تنظ شگریتا نما دیرا فشار ده  SETیرساند.شست
را در  دیمقدار جد SETمقدار فراهم شده است.در انتها با فشردن  نیا شیراوی امکان) ▼،▲(

 یداده م شیشده نما يریاندازه گ ریمقاد يدر منو Shtحالت با نماد  نی.ادیینما رهیحافظه ذخ
 .دشو

 
 

 )STP(یساز جبران یپارامترھا یدست ماتیتنظ  ٦٫٥
مختلف را از  يو سپس مقدار توان خازن پله ها دیشو Stp يرا فشار داده و وارد منو SET یشست

به رنگ سبز  میهر پله پس از تنظ LED.چراغ دیکن متنظی و انتخاب)  ▼،▲( يدهایکل قیطر
 قیظاهر شود، از طر شگرینما يتا مقدار هر پله بر رو دیرا مجددا فشار ده SET ی.شستدآییدرم
) را به LED ind(یی) و القاLED cap(یحالت خازن يهاLEDتوان می) ▼،▲( يدهایکل

 انتخاب) ▼،▲( يدهایرا با کل يکرد.پله بعد رهیآن را ذخ SETوتوسط  میتنظ يمنظورجبران ساز
 SET شستی هاتمام پله می.پس از تنظددهی انجام هاتمام پله میمراحل را جهت تنظ نهمی و کرده
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خاموش  LED يظاهر شده و تمام چراغ ها شگریدر نما Stpتا سمبل  دیده ررا به صورت ممتد فشا
 شگریکه نما جاییباشد.از آن یم  999Kvarییو القا یحالت خازن يشوند.حداکثر مقدار هر پله برا

 ي.براشودیاستفاده م یرقم دهده کیاز   99,9Kvarنشان دادن تا مقدار  باشد،برايیم یبخش 3
اما همچنان  یدهدم شینما حصحی عدد بصورت را هاآن شگریآن، نما گترازو بزر100Kvarریمقاد

 .ردگییصورت م 0,1kvar هايگام با هاپله رییتغ
 مطالعه شود. EIC، بخش مربوط به پارامتر  سازيعدم جبران هايپله يفعال ساز يبرا

 )DIT( ھیتخل زمان  ٦٫٦
هر پله را  براي هاخازن هتخلی  مناسب زمان.است موجود منو در هاوصل پله میتنظ يبرا dit پارامتر

 در نظر گرفته  هیثان 900تا  5در بازه  تواندیم هیکرد.زمان تخل میپارامتر تنظ نیتوسط ا توانیم
 
 

در نظر  هیثان LPC ،120از نوع  ETI يپارامتر مطابق با خازن ها نیا يفرض برا شیشود.مقدار پ
سرخود، بدون استفاده از  هیبا مقاومت تخل ییخازن ها يفرض برا شیپ ماتیگرفته شده است.تنظ

 در نظر گرفته شده است. یمقاومت و سلف خارج

 
 هیتخل یمقاومت خارج ایکه مجهز به سلف  PFC هايستمیس يپارامتر برا نیا میتنظ تیقابل 

باشد.زمان  هیثان 60کمتر از  دیعدد نبا نیا یدارد ول شود،وجودیکمتر م اریبس ditهستند و زمان 
ر ی.مقادشودیم ویراکت يقرار داده و موجب مصرف انرژ ریرا تحت تاث  PFC ستمیس ه،عملکردیتخل

خواهد  یتر خازن ها را در پ عیسر بیتخر شود،امایم ستمیبهتر س یتر منجربه پاسخ ده نییپا
 داشت.

 
 

 )DIP( قطع در ریتاخ زمان  ٦٫۷
 یعملکرد خروج يحداقل زمان برا انگریو ب شودینشان داده م diPپارامتر با عالمت  نیا 

به آن داده نخواهد  یزمان درخواست قطع به پله ارسال شود، پاسخ نی.اگر در طول اباشدمی هاپله
قابل  هیثان 900تا  5زمان از  نیبرسد.الزم به ذکر است ا انیشده و به پا يسپر diPزمان  نیشد تا ا

 .باشدیم میتنظ
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 )FST( ثابت خازن پلھ  ٦٫۸
 یپله ثابت م کی عنوان به را هاپله میو اجازه تنظ شودینشان داده م FStپارامتر با عالمت  نیا  

در سه  تواندیهر پله م نی.همچنردگییدر نظر نم میتنظ کلیس براي را هاپله نیدهد.رگالتور ا
 شود. يزریبرنامه يحالت کار

Autشودیتوسط کنترلر وارد مدار م ي: پله به شکل عاد. 
Offزندی: حالت دائم خاموش (نشانگر قرمز چشمک م( 
On زندی(نشانگر سبز چشمک م: حالت دائم روشن( 

 
 
 
 
 

 )CON( دستگاه اتصال یکربندیپ  ٦٫۹
.با دهدیفاز نشان م3شده را در شبکه  يرگیاندازه انیولتاژ و جر نیمتقابل ب تیموقع Con پارامتر

 بیاصالح متفاوت است.تمام ترک هی،زاويرگیکنترل کننده و نوع ولتاژ اندازه هیتوجه به منبع تغذ
  PFC 8و PFC 6کنترلرها    يرا برا انیولتاژ و جر يرگیاندازه يمدارها حیتصح يایممکن و زوا

 .هددینشان م 4درجدول
       
 

موقعیت و محل 
 ترانسفورمر جریان

 ولتاژ خط

L۱(٤)-L۲(۳) L۲(٤)-L۱(۳) L۲(٤)-L۳(۳) L۳(٤)-
L۲(۳) L۳(٤)-L۱(۳) L۱(٤)-L۳(۳) 

L
1 

k(۲)-l(۱) 210° 30° 90° 270° 330° 150° 

l(۱)-k(۲) 30° 210° 270° 90° 150° 330° 

L
2 

k(۲)-l(۱) 330° 150° 210° 30° 90° 270° 

l(۱)-k(۲) 150° 330° 30° 210° 270° 90° 

L
3 

k(۲)-l(۱) 90° 270° 330° 150° 210° 30° 

l(۱)-k(۲) 270° 90° 150° 330° 30° 210° 
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 ولت متناوب 400ولتاژ اندازه گیري و تغذیه  : تنظیم تغییرات زاویه براي اندازه گیري 4جدول

 

 

 )CS-توان( بیضر یا لحظھ ای متوسط مقدار میتنظ   ٦٫۱۰
باشد.اگر  یتوان م بیضر يلحظه ا ایکنتاکتور پله ها با مقدار متوسط  یجهت عملکرد خروج میتنظ نیا

توان متوسط است.اگر مقدار  بیضر ریشده روشن باشد،استفاده از مراحل کنتاکتور تحت تاث میمقدار تنظ
از  يکربندیپ حالتشود.در  یانجام م يتوان لحظه ا بیفقط بر اساس ضر میشده خاموش باشد،تنظ میتنظ
شده را  میمقدار تنظ شگری،نماSET.پس از فشردن دکمه دیبرو  CS تمیآ به)  ▼،▲( يدهایکل قیطر

مقدار وجود دارد.فشردن  نیا رتغیی امکان) ▼،▲( يدهایکل قیدهد.از طر یخاموش/روشن خودکار نشان م
 شود. یدر حافظه کنترلر م دیمقدار جد رهیباعث ذخ SETدوباره دکمه 

 :اطیاحت



 

۲۲ 
 آدرس : تهران،خیابان ولیعصر،روبروي درب اصلی 

 ،طبقه اول35،کوچه حق شناس،پالك  پارك ملت
 021-22028028شماره تماس: 

 
 

نشده است  فیتعر cos ᶲ يبرا يا هیناح چیاست که در آن ه ییایتوانیبازار ل ياصالح برا کی Aut نهیگز
 SHt،کنترلر طبق پارامتر Aut نهی.با فعال شدن گز شودیمحدود م 1به  cosᶲ) و   1.....0,96مثال  ي(برا

 بصورت متقارن عمل خواهد کرد.

 

 APFR (TAC) یبرا متوسط زمان  ٦٫۱۱
.چهار دوره زمان کندیم فیتعر کلیس مین يتوان متوسط را برا بیمقدار محاسبه شده ضر ماتیتنظ نیا

محاسبه  يفرض برا شیار پ). مقدقهیدق 60و 45،30،15توان متوسط موجود است ( بیمحاسبه ضر يبرا
اشاره دارد  قهیدق 15 يشده از کارخانه رو میدوره تنظ میاست که به ن قهیدق 30توان متوسط،بازه  بیضر

 اکثر کاربردها مناسب است. يکه برا

ظاهر شده و با  شگریصفحه نما يشده رو میتنظ یاز ورود به پارامتر انتخاب شده مقدار دوره زمان پس
مقدار مجدد  SET یمقدار وجود دارد.با فشردن مجدد شست نیا رتغیی امکان) ▼،▲( يدهایاستفاده از کل

 شود. یم رهیدر حافظه رگالتور ذخ

 )CST( دستگاه یعملکردھا تعداد و حداکثر ریمقاد ثبت  ٦٫۱۲
حداقل مقدار  نیشده (هم چن يریحداکثر مقدار اندازه گ رهیپارامتر به کنترلر اجازه ذخ نیبودن ا فعال

 .دهدیم ،یفرکانس ) را در حافظه داخل

 

 

 

 24بار در 3شود،اما ثبت آنها در حافظه  یانجام م يشده به صورت لحظه ا يریاندازه گ يبر پارامترها نظارت
در حافظه ثبت  یهستند ول تیحداکثر و حداقل هنگام کار،در دستگاه قابل رو ری.مقادردیگ یساعت انجام م

 از دست خواهند رفت.  ری، مقاد يساز رهیشوند.پس در صورت قطع برق دستگاه قبل از ذخ ینم

 )EIC( یساز جبران عدم یھا پلھ ماتیتنظ  ٦٫۱۳
راکتورها در نظر گرفته شده  لهیبه وس يعدم جبران ساز يبرا ییالقا يپله ها يجهت فعالساز ماتیتنظ نیا

 يفراهم خواهد شد.عدم جبران ساز یخازن ای ییپله ها بصورت القا میپارامتر امکان تنظ نیا ياند. با فعالساز
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توان کل پله  یباشد م ینوع بار خازن گراست.در روش اول ا ریراکتور به دو روش امکان پذ يپله ها لهیبه وس
و  یخازن ریکرد.اما در روش دوم اگر بار بصورت متغ يزیبا راکتور برنامه ر يها را بصورت عدم جبران ساز

با  يو عدم جبران ساز یخازن ياز پله ها یبیمناسب با ترک يحالت عدم جبران ساز نیباشد، در ا ییقاال
 شود. یم میراکتور تنظ

 ھشدارھا  ٦٫۱٤
منظور  نیا يهشدار استفاده کرد.برا ماتیتوان به منظور تنظ ی، از پله آخر م PFC8و  PFC6 يدر کنترلرها

 یشیشود،هشدار فقط به صورت نما میپله تنظ يبرا یخروج نیا .اگردیمقدار آن را صفر قرار ده دیتوان یم
 نخواهد داشت. یبوده و خروج

 بازاست و در زمان هشدار بسته خواهد شد. يرله هشدار در حالت عاد یخروج

فعال  دیهشدار با يشود.اول پارامتر مورد نظر برا یم یمرحله ط 4هشدار در هر پارامتر  میتنظ يبرا
شود.درادامه زمان فعال بودن حالت  یم میهشدار تنظ يفعالساز يامتر موردنظر براشود،سپس مقدار پار

خاص و  يشدارهاحالت خارج کردن پله ها از مدار توسط ه يفعالساز تیهشدار پارامتر است و در نها
 دهد. یم شیهشدار را نما يبرا يزیقابل برنامه ر يپارامترها لیحساس است.جدول ذ

 

 شرح کد
ULA  کاهش ولتاژهشدار 
UHA هشدار اضافه ولتاژ 

ILA انیهشدار کاهش جر 
 IHA هشدار اضافه جریان 

 CoA یکاهش يهشدار جبران ساز 
HuA ولتاژ کیهشدار هارمون 
HIA انیجر کیهشدار هارمون 
otA هشدار دما 
rSA مجاز يهشدار حداکثر پله ها 

 

 شود. یفعال شده و سپس قطع م قهیدق کی يهشدار برا ی:خروجتوجه
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 يآن برا یهشدار دما فعال شود،خروج کهیکند.در صورت یدما به صورت خاص در دو مرحله عمل م هشدار
 هشدارها استفاده کرد. ریسا يتوان از آن برا یبوده و نم هیکنترل فن تهو

 شده در پارامتر فیمقدار تعر شگرازینما يدما کهیهشدار درصورت یمرحله اول،خروج در

  tEV  باالتر رود،بسته خواهد شد.در این حالت سایر هشدارها فقط براي روي نمایشگر نشان داده می
،کنترلر تمام پله هاي Aشوند.در مرحله دوم،در صورت عدم کاهش دما نسبت به مقدار تعیین شده در پارامتر 

 جبران سازي را از مدارخارج خواهد کرد.

فعال شده باشد،ازخروجی هشدار براي فن تهویه استفاده می شود و سایر  otAر هشداراخطار: اگر پارامت
 هشدارها فقط  بر روي نمایشگر قابل رویت خواهند بود.

 ٤٨٥ RS ارتباطی درگاه پیکربندی  ٦٫۱٥
 Modbusجهت ارتباط با پروتکل ارتباطی  RS٤٨٥پارامترهاي زیر براي پیکربندي درگاه ارتباط سریال  

 می باشند. RS ٨ PFCو  ٦RS PFCدر

Id را تعریف میکند.255تا  1: تعداد ادوات مرتبط با پروتکل سریال ( از ( 

bAU .بیانگر سرعت ارتباطی بین کنترل کننده و کامپیوتر می باشد که مقدار پیش فرض آن صفر است : 

PAr  به صورت پیش فرض این پارامتر :off  است و می توان بهon  (حالت زوج) وon-o  (حالت فرد) تغییر
 وضعیت دهد.

 

 

 

 

 ) COD ( دستگاه پیکربندی حالت بھ ورود برای رمزگزاری  ٦٫۱٦
 رمزگزاري منوي تنظیمات، امنیت سیستم را در مقابل تغییرات غیر مجاز تامین می کند.

عدد بدون وارد کردن رمز فقط می توان مقادیر پارامترها را مشاهده کرد و امکان تغییر آن ها وجود ندارد.
را انتخاب کنید،سپس با  codرقمی تعریف می شود.در حالت پیکربندي توسط  ،پارامتر  4رمز به صورت 
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برروي نمایشگر ظاهر می شود و اولین خط تیره به حالت چشمک زن  "---"،عالمت  SETفشردن شستی 
شوند.اکنون خط تیره دوم قابل انتخاب بوده و با کلید ، ذخیره می  9تا  0در می آید.توسط کلید ، اعداد از 

به حالت چشمک زن در می آید وآماده عددگیري می شود.این روند تا رقم آخر ادامه دارد.در پایان با فشردن 
،رمز در حافظه ثبت خواهد شد.از این پس براي ورود به منوي پیکربندي می بایست از رمز  SETشستی 

عمال نمی شود.جهت حذف رمز دستگاه می بایست استفاده کرد.در غیر اینصورت هیچ تغییري ذخیره و ا
 ) با همین رویه به دستگاه داده شود.000عدد (

 

  )RES( مجدد شروع  ٦٫۱۷
،آخرین گزینه rESاین عملگر کل پیکربندي دستگاه را به حالت پیش فرض باز می گرداند.این عملگر با نماد 

هاي  LEDرا فشرده و نگه دارید،به صورت همزمان کلید  را نیز بفشارید. چراغ  SETدر منو می باشد.شستی 
 2مربوط به پله هاي خازنی به صورت کامل روشن شده و سپس به ترتیب خاموش می شوند.این حالت 

مرتبه تکرارمی شود.سپس مقدار لحظه اي ضریب توان نمایش داده می شود و تنظیمات به حالت پیش 
 رمی گردد.فرض کارخانه ب

توجه: پس از شروع مجدد دستگاه می بایست مجددا راه اندازي شود یا بر روي حالت تشخیص خودکار قرار 
 گیرد.

 نمایشگر روی بر شده داده مقادیرنمایش    ۷ ۷
 

مقادیر انتخابی جهت نمایش بر روي نمایشگر مستقل ازعملکرد رگوالتور می باشد.همچنین امکان 
سمت راست نمایشگر،نوع مقدارنشان داده شده را مشخص   LEDی میسراست.ویرایش آنها در هرزمان

 می کنند.مقادیر نمایش داده شده به ترتیب پله ها مرتب شده اند تا مقادیر نزدیک،به هم مرتبط 
 
 

باشند.به منظور جابه جایی بین هرپله، کلید  و براي تغییر وضعیت در یک پله کلید را فشار 
ایش هر پله به صورت اختصاري در جدول زیر آورده شده است.براي بازگشت به دهید.مقادیر قابل نم

 را فشار دهید. SETشستی    COS   حالت نمایش ضریب توان لحظه اي با انتخاب
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▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

▼ 

 

cCS 
مقدارمتوسط 
ضریب خازنی 
 در زمان توزیع

iCS 
مقدارمتوسط 
ضریب القایی در 
 زمان توزیع

cCS 
مقدارمتوسط 
ضریب خازنی 
 در زمان مصرف

iCS 
مقدارمتوسط ضریب 
القایی در زمان 
 مصرف

 COS 
مقدار لحظھ ای 
 ضریب توان

    
▲ 

  
H۱۹ 

ھارمونیک 
 نوزدھم جریان

▼ 
H۰۳ 

ھارمونیک سوم 
 جریان

▼ 
tHd 
 ▼ ھارمونیک جریان

IAP 
 جریان ظاھری

   
 

 
 

 
 ▲ 

  
H۱۹ 

ھارمونیک 
 نوزدھم ولتاژ

▼ 
H۰۳ 

سوم ھارمونیک 
 ولتاژ

▼ 
tHd 
 ▼ ھارمونیک ولتاژ

UEF 
مقدارموثر 
 ولتاژفاز

   
 

 
 

 
 ▲ 

  
rCP 
توان راکتیو مجاز 
 سھ فاز

▼ 
PrC 

توان راکتیو سھ 
 فاز

▼ 
PrL 
 ▼ توان اکتیو سھ فاز

PAP 
توان ظاھری سھ 
    فاز

 
 

 
  

▲ 
     

 

 

 
Sht 
زمان کاھش 
 جبران سازی

       
 ▲ 

      
C١t 

زمان عمل�رد نهایی 
 پله اول

▼ 

C۱S 
عملکرد پلھ 

۱شماره  
       

 ▲ 
      

C۲t 
زمان عملکرد نھایی 
 ▼ پلھ دوم

C۲S 
عملکرد پلھ 

۲شماره  
        

▲ 
      

C۸t 
زمان عملکرد نھایی 
 پلھ ھشتم

▼ 
C۸S 
عملکرد پلھ 

۸شماره  
       

 ▲ 
        

UFr 
 فرکانس سیستم

        
▲ 

        
tep 
 دمای محیط
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▲ 

        
Sof 
 نسخھ میان افزار

 

 بمطلو توان ضریب ۷٫۱
به صورت پیش فرض نمایش داده می شود.این مقدار به محض اتصال به ولتاژ تغذیه و عبورجریان   پارامتر 
و  indقرمز رنگ با نماد  2LEDمیلی آمپراز خط ، نمایش داده خواهد شد.درسمت چپ نمایشگر،  5بیش از 

cap  مشخص شده است که بیانگر حالت القایی و خازنی ضریب توان است.اگر جریان اندازه گیري شده
ظاهر  "---"میلی آمپر باشد،رگالتور تمام پله ها را قطع می کند و بر روي نمایشگر 5توسط رگالتور کمتر از 

 خواهد شد.

 iCSخاب کرد.ابتدا در نمایشگر نماد با استفاده از کلید  می توان مقدار متوسط القایی را جهت نمایش انت
ثانیه مقدار عددي آن نشان داده خواهد شد.به همین روش امکان انتخاب مقدار  1ظاهر شده و پس از 

 نشان داده می شود. cCSمتوسط ضریب توان خازنی نیز وجود دارد که با نماد 

 ظاھری جریان ۷٫۲
ثانیه ظاهر  1بر روي صفحه نمایش براي  IAPوارد منوي جریان ظاهري می شویم.نماد  با فشردن کلید 

خواهد شد و سپس مقدار موثر جریان ظاهري عبوري از سمت اولیه ترانس اندازه گیري جریان نمایش داده 
 از قبل محاسبه می شود. Itrمی شود.این مقدار با فرض تعریف نسبت تبدیل در پارامتر 

 ولتاژ ۷٫۳
 می باشد.اما ولتاژ خط خوانده می شود. این رویه دقیقا همانند خواندن جریان ظاهري

 ھا توان ۷٫٤
PAP-  توان ظاهري سه فاز بر حسبKVA 

PrL-  توان اکتیو سه فاز برحسبKW 

PLC-  توان راکتیو سه فاز بر حسبKVAR 
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rCP-  مطلوب بر حسب   توان راکتیو مجاز براي رسیدن به KVAR 

 سازی جبران عدم در تاخیر ۷٫٥
واقعی باقی مانده (برحسب ثانیه) را در طول عدم جبران سازي نشان می دهد.مقدار ) زمان Shtاین پارامتر(

 نمایش داده شده در هر ثانیه با مربع مقدار صحیح انحراف و ضریب توان مطلوب کاهش می یابد.

 ھا پلھ زمان و شماره عملکرد نحوه ۷٫٦
ه مستقل تقسیم می شود.براي پله پل 8به   ٨  PFCپله و براي  6، به ٦  PFCتعداد پله هاي عملیاتی براي

نماد  را نشان می دهد و سپس  شماره پله اول نشان داده می شود.با فشردن کلید   C١Sاول نمایشگر نماد
C۱t  نشان داده خواهد شد و پس از آن کل زمان استفاده از هر پله بر حسب ساعت نشان داده خواهد شد.با

 ت پاك خواهند شد.این اطالعا SETو  فشردن همزمان کلیدهاي 

 

 دستی عملکرد ۸
وارد حالت تنظیم پله جبران سازي به صورت   MANبا ورود به منوي حالت سرویس و انتخاب پارامتر 

ثانیه بر روي نمایشگر ظاهر شده و سپس مقدار واقعی به حالت  1به مدت  St١دستی شوید.نماد 
 چشمک زن (که بیانگر عملکرد دستی است) نشان داده می شود.

از طریق کلید  امکان تغییروضعیت پله با توجه به زمان تخلیه و زمان تاخیر در قطع پله وجود دارد.به  
مجددا راه اندازي می شود و اگر پله در مدار باشد،با  عبارت دیگر اگر پله قطع باشد،با فشردن کلید 

فاده کنید. پس از فشردن از مدار خارج می شود.براي انتخاب پله هاي بعدي از کلید است فشردن کلید 
را نشان می دهد که بیانگر پله بعدي می باشد.همین روند را براي سایر پله  St٢کلید  نمایشگر عالمت 

 حالت دستی را غیر فعال کنید. SETها تکرار کنید و در آخر با فشردن شستی 
  

  ھشدار نشانگر ۹
) ٨ PFCو  ٦ PFCدر صورتی که حداقل یکی از پارامترهاي هشدار فعال شود،خروجی هشدار(پله آخر در 

 پس از قطع خروجی هشدار نیز  LEDبه حالت چشمک زن در می آید.این  LEDبراي یک دقیقه فعال شده و
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غیر فعال شود.نشانگر هشدار هیچ  SETبه حالت چشمک زن باقی می ماند تا زمانی که  توسط شستی 
به نمایش در می آید، با  SETتاثیرذي بر روي عملکرد رگالتور ندارد.نماد پارامتر هشدار با فشردن شستی 

هشدار در حال نمایش کنسل خواهد شد.با ادامه همین روند تمام پارامترهاي  SETفشردن مجدد شستی 
داده در حالت هشدار این امکان وجود دارد تا مشخص شود هشدار را میتوان کنسل کرد. در مقادیرنمایش 

 کدام پارامتر خروجی هشدار را فعال کرده است.

 

 

 فنی مشخصات   ۱۰

 
 

 مقدار پارامتر
 400V AC (+10%,-15%) ولتاژ منبع تغذیه/ ولتاژ اندازه گیري شده

 50/60Hz فرکانس
 6A.…0,005 محدوده جریان اندازه گیري

 ±%0,2 جریان وروديدقت اندازه گیري 
 ±%0,5 دقت اندازه گیري ولتاژ ورودي
  ٪٥±(ln٪١٠<١) / ٪٥± (Un٪١٠<U) دقت هارمونیک ولتاژ و جریان

 )°۱±(در غیر اینصورت °٣± ln٪٣<Iخطاي فاز براي 
 ٣٠٢VA> توان مصرفی

 8یا  6 تعداد خروجی ها
 250V AC/5A توان خروجی رله هشدار

 250V AC/5A توان خروجی رله ها
 0,8....خازنی0,8القایی محدوده ضریب توان

 999kVAR....خازنی999kVARالقایی محدوده توان راکتیو قابل تنظیم
 900s…5 محدوده زمانی تاخیر در وصل مجدد

 900s…5 محدوده زمانی تاخیر قطع
 خودکار/دستی تعیین مقادیر پله هاي جبران سازي

 RS٤٨٥ درگاه ارتباطی
 MODBUS RTU ارتباطیپروتکل 

 Bd 38400…9600 سرعت ارتباطی



 

۳۰ 
 آدرس : تهران،خیابان ولیعصر،روبروي درب اصلی 

 ،طبقه اول35،کوچه حق شناس،پالك  پارك ملت
 021-22028028شماره تماس: 

 
 

 C….+70°C°40- محدوده دما
 97mm × 97mm اندازه پانل جلو

 91mm × 91mm اندازه پشت دستگاه
 55mm عمق جعبه 

 (به همراه بسته بندي)0,65kg وزن
 IP٢٠پشت دستگاه IP٥٤  پانل جلو درجه حفاظت صنعتی

 ١-EN٥٠٠٨٢,١-EN٥٠٠٨١,١-EN٦١٠١٠ استانداردها
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